Scoala ca noua in Vaida
(citynews.ro, 2008.06.13)

Dupa 100 de ani de la incheierea primului an scolar la Vaida-Camaras,
copii au ocazia sa termine scoala intr-o cladire renovata, cu geamuri
termopan si cu mobilier modern. Reabilitarea si modernizarea noii
scoli a costat 550.000 lei, bani alocati prin fonduri guvernamentale.
La inaugurarea scolii a participat si Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Locuintelor, Laszlo Borbely, care a taiat panglica inpreuna cu
Peter Tunde, inspector general adjunc de cadrul Inspectoratului Scolar
Judetean Cluj.
“Inaugurarea acestei scoli, ca si celelelte evenimente de acest gen, ne
face reponsabili si pe noi, guvernatii, si pe profesori de educarea si promovarea noilor generatii. Ma angajez sa vorbesc cu ministrul educatiei
si la rectiﬁcarea de buget din iulie sa primiti si cei 700.000 lei de care
aveti nevoie pentru a construi noul corp de cladiri” a promis Borbely,
care a fost primul ministru care a calcat in Vaida-Camaras in ultimii 60
de ani.

Anamaria Cadis

Iskola-korszerűsítés és sportterem-avatás
(Szabadság, 2008. június 14.)

Tanévzárásra lett kész Vajdakamaráson az általános iskola:
a száz éves épület üde zöldre festett falakkal köszönt el a
vakációra készülődő kisdiákjaitól.
A befektetés összértéke 550 000 lej. A nyolc osztályterem,
informatikai labor és a Makkai Sándor nevét viselő könyvtár
61 gyermek tanulását könnyíti meg, de ha lenne iskolabusz,
akkor ide hoznák a palatkai és a visai kisdiákokat is, akik
esetében kérdésessé vált az anyanyelvű oktatás. Mihályfalvi
Katalin igazgató ismertette az iskola-felújítás menetét. „Itt
66 évvel ezelőtt járt miniszter”, köszöntötte Borbély László
fejlesztési tárcavezetőt Tóth Árpád református lelkipásztor,
majd folytatta: „Azt mondják, ahol nincs iskola, ott elvész
Borbély László miniszter szalagvágás előtt
a nép. Ezért kell tehát nekünk az iskola”, összegzett a leltovábbi támogatást ígért
kipásztor. Farkas Ferenc alpolgármester szerint az lenne a
jó, ha a vajdakamarási iskola szórványközponttá nőné ki magát. Borbély László miniszter megígérte, hogy a
munkálatok teljes befejezéséhez szükséges 700 000 lejt még az idén átutalják. „Ilyen rövid idő alatt – alig egy
év – még nem valósult meg egyetlen iskola-felújítás sem”, fejtette ki László Attila megyei RMDSZ-elnök. Eckstein-Kovács Péter szenátor szerint a vajdakamarásiak életében fontos esemény volt az 1907-es iskolaalapítás, amelyet most idén sikerül teljesen felújítani.
Ezt követően Borbély miniszter és kísérete Mocson felavatta az új, 284 négyzetméteres, 950 000 euró értékű
sporttermet. Horváth Márton alpolgármester, miután megköszönte a tárca által kiutalt összeget, további
támogatást kért, mivel a hét faluból csak négyben van bevezetve a víz, s Mocson is szükség van az iskola
felújítására, az óvoda felavatására pedig még az idén sor kerül.

N-H. D.

Elfelejtett vidék szorgalma
(Krónika, 2008. június 14.)

A Mezőségen a vajdakamarási általános iskola jelentheti az egyetlen lehetőséget arra, hogy a magyar gyermekek anyanyelvükön tanulhassanak. A helybéliek arra törekednek, hogy iskolájuk úgynevezett szórványiskolaközponttá váljon. Erről Mihályfalvi Katalin, a vajdakamarási I–VIII. osztályos általános iskola igazgatója beszélt
a teljesen felújított iskolaépület átadóünnepségével egybekötött, századik tanévzáró ünnepségen, a hétvégén.
„A Mezőségen a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám miatt minden évben megszűnik egy-egy magyar
iskola. A Vajdakamarással szomszédos Magyarpalatkán évek óta nincs magyar nyelvű oktatás, a gyermekek
így csak románul tanulhatnak. Úgy tűnik, hogy szeptembertől a visai általános iskola is bezárja kapuit, s ez
tizenhárom magyar gyermek sorsát teszi bizonytalanná” – ecsetelte a pedagógus. Véleménye szerint jelenleg
csak a vajdakamarási általános iskola nyújt minőségi oktatást magyar nyelven a Mezőségen. Elmondta: ebben
meghatározó szerepet játszik a kormányforrásokból teljesen felújított, és őszig újabb két tanteremmel, valamint
korszerű illemhelyekkel ellátott szárnnyal bővülő épület.
Szintén fontos megvalósításként említette Mihályfalvi Katalin iskolaigazgató a két éve alapított, Makkai
Sándor íróról, a falu egykori lelkészéről elnevezett iskolai könyvtárat, a világhálós hozzáférést, a magyar nyelvű
iskolaújságot, valamint az összetartozást és a magyarságtudatot erősítő, tanórákon kívüli foglalkozásokat is.
Az összesen 2600 lelket számláló – közel 60 százalékban románok, 38 százalékban magyarok lakta
– Magyarkályán községhez tartozó, majdnem ezer lelkes Vajdakamarás kilencven százaléka magyar. A helyi
általános iskolában 62 gyermek tanul. A száz évvel ezelőtt épített iskola falára a második világháború befejezése
óta most került vissza a magyar felirat.
Mihályfalvi Katalin az avatón jelen levő Borbély László középítkezési, területfejlesztési és lakásügyi minisztert arra kérte: biztosítsanak további forrásokat az eddig 550 ezer lejes beruházás folytatásához. Ugyanezt kérte
Farkas Ferenc, Magyarkályán alpolgármestere, valamint Vasile Pop polgármester is.
Tóth Árpád vajdakamarási református lelkész arra hívta fel a ﬁgyelmet: Bethlen István személyében utoljára
hatvanhat évvel ezelőtt járt a faluban miniszter (tulajdonképpen volt miniszterelnök – sz. m.). Mindezekre
reagálva Borbély László ígéretet tett: az állami költségvetés júniusi kiegészítésekor átutalják a vajdakamarási
beruházás befejezéséhez szükséges 700 ezer lejt.
Az ünnepségen Péter Tünde Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettes, László Attila megyei RMDSZ-elnök és
Eckstein-Kovács Péter szenátor szólt elismerően a vajdakamarásiak szorgalmáról. Péter Tünde meg is jegyezte,
hogy a megyében iskolajavításra el nem költött pénzeket át kell irányítani az olyan helyekre, mint
Vajdakamarás.

Benkő Levente

Van iskola, nincs gyerek

(Új Magyar Szó, 2008. június 16.)

Százéves iskolát újítottak fel Vajdakamaráson. A hétvégi ünnepélyes átadáson Borbély László fejlesztési
miniszter is megjelent. A Kolozs megyei faluban hatvanhat éve – Bethlen István személyében – járt utoljára
miniszter.
A centenáriumát ünneplő iskola kormánypénzekből való részleges felújítása a tanévzárásra fejeződött be. A
településen az egyre növekedő gyermekhiány jelenti a legnagyobb gondot, az oktatók attól félnek, hogy mire
elkészül az iskola, nem lesz kit tanítani.
Mihályfalvi Katalintól, az iskola igazgatónőjétől megtudtuk, hogy összesen hatvan gyerek jár a falu összevont
osztályaiba. Mint elmondta, az iskola felújítása az első lépés egy mezőségi magyar iskolaközpont kialakítására,
amelyre elsősorban azért van szükség, mert a környező településeken a lélekszám csökkenése miatt évente
szűnnek meg az iskolák.
Szintén a hétvégén került sor Mócson az újonnan épült sportterem átadására, amelyen a tárcavezetőn kívül
Horváth Anna államtitkár is jelen volt. A 284 négyzetméteres sportcsarnok megépítése 950 lejbe és öt hónapba
került.
Fleischer Hilda

